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TÉMA: Práce s prohlížečem, internet 

Příklad slouží pro procvičení základních dovedností potřebných pro práci s internetem a prohlížečem Internet 

Explorer 8. 

Zadání: 

1. Spusťte prohlížeč Internet Explorer a zjistěte, které doméně patří IP adresa 193.84.209.5. 

2. Zobrazte příručku pro připojení do wi-fi sítě Eduroam pro mobilní zařízení v prostorách OPF. 

3. Zjistěte, kdy je dnes volná počítačová učebna B307, popř. B308. 

4. Zobrazte v prohlížeči veřejné složky (složky PUBLIC) zaměstnanců OPF. 

5. Zjistěte, zda nebyla v tomto týdnu zrušena výuka některého z Vašich předmětů. 

6. Zjistěte, kolik členů má zaměstnanecká a studentská komora akademického senátu. 

7. Zjistěte přes web OPF, jaká je dnes nabídka obědů v menze (případně si můžete oběd 

objednat). 

8. Zjistěte, kde jsou zobrazeny Vaše dokumenty, které byly zaslány k tisku na síťových 

tiskárnách OPF. 

9. Zjistěte aktuální půjčovní dobu knihovny odborné vědecké knihovny OPF. 

10. Zjistěte na internetu, co znamenají zkratky: ARPANET, OECD, CRM, BCP. 

11. Přejděte v prohlížeči o pět stran zpět. 

12. Zobrazte v nové záložce prohlížeče stránku http://www.akcie.cz. 

13. Uložte z webu (viz bod 12) graf (obrázek) vývoje indexu PX na Plochu. 

14. Zobrazte v prohlížeči jako postranní lištu Oblíbené položky, dále zobrazte v Internet 

Exploreru řádek nabídek. 

15. Zobrazte zdrojový kód aktuální www stránky právě zobrazené v prohlížeči. 

16. Zobrazte v novém okně prohlížeče soubor iso3166-en.htm nacházející se ve složce se 

zadáním příkladu. 
17. Změňte domovskou stránku prohlížeče na adresu http://www.google.cz. 

18. Zjistěte, jaký text se zobrazí ve stavovém řádku, pokud provedete aktualizaci stránky (znovu 

načtení) v prohlížeči. 

19. Pomocí historie přejděte v prohlížeči na adresu webové stránky fakultní knihovny (byla 

zobrazena v bodě 9). 

20. Zjistěte, kde lze v prohlížeči nastavit ukládání hesel. 

21. Zobrazte v prohlížeči stránku informačního systému Stag a změňte kódování stránky 

na Západoevropské jazyky (ISO) (kódování pak vraťte zpět na původní). 

  

Řešení 
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Řešení: 

1. Ikona Internet Explorer na Ploše počítačů v pc učebnách nebo např. tlačítko Start/Všechny 

programy/Internet Explorer. Do pole pro zadání URL adresy vepsat adresu dle zadání, 

klávesa Enter. 

2. Adresa http://uit.opf.slu.cz, záložka Služby a návody, sekce Bezdrátový přístup k internetu 

na budovách OPF (nebo adresa http://eduroam.opf.slu.cz).  

3. Adresa http://stag.slu.cz/, odkaz prohlížení IS/STAG, odkaz Místnosti, do pole Číslo vepsat 

číslo místnosti, tlačítko Hledat. Ve spodní části okna záložka Rozvrh místnosti nebo Rozvrh 

místnosti celoročně. Pozn. Na stránky informačního systému Stag se dostanete také přímo 

ze stránek OPF (http://www.opf.slu.cz, odkaz Stag). 

4. Adresa http://files.opf.slu.cz, po přihlášení v levé části vybrat disk DriveL@USERS. Počet 

zobrazených složek lze omezit pomocí filtru (vpravo nahoře), např. b* zobrazí složky začínající 

na písmeno b. Pozn. K souborům na síti se dostanete také přímo ze stránek OPF 

(http://www.opf.slu.cz, odkaz Pro studenty/Složky PUBLIC - files). 

5. Adresa http://www.opf.slu.cz, odkaz Pro studenty/Elektronická nástěnka. Pozn. Pomocí 

filtru lze omezit zobrazené zprávy dle kateder. 

6. Adresa http://senat.opf.slu.cz, v sekci Struktura odkaz Složení akademického senátu. Pozn. 

Na web senátu se dostanete také přímo ze stránek OPF (http://www.opf.slu.cz, odkaz Senát). 

7. Adresa http://porthos.opf.slu.cz, přihlásit se pomocí odkazu v pravém horním rohu (zadat 

přihlašovací jméno – x123456, pozor – zadávají se dvě hesla:  x123456, cifry jsou rodné číslo 

studenta, a heslo do Novellu). Pozn. Na web IS Porthos se dostanete také přímo ze stránek 

OPF (http://www.opf.slu.cz, odkaz Rychlé odkazy/Objednání obědu). 

8. Adresa http://tisk.opf.slu.cz, přihlásit se (heslo jako do Novellu viz příklad 01_01). Pozn. Na 

přehled tisků se dostanete také přímo ze stránek OPF (http://www.opf.slu.cz, odkaz Rychlé 

odkazy/Kontrola tisku - SafeQ). 

9. Adresa http://vyh.opf.slu.cz. Pozn. Na web fakultní knihovny se dostanete také přímo ze 

stránek OPF (http://www.opf.slu.cz, odkaz Odborná fakultní knihovna). 

10. Pro vyhledávání pojmů na internetu (pokud neznáte adresu konkrétní stránky) můžete využít 

jakýkoliv z vyhledávačů (např. http://www.google.cz, www.seznam.cz, www.yahoo.cz, 

www.centrum.cz a další).  

11. Tlačítko Zpět v levém horním rohu prohlížeče. Pozn. šipka vedle tohoto tlačítka zobrazí 

přehled stránek zobrazených před aktuální stránkou. 

12. Tlačítko Nová záložka (vpravo od záložek), nebo klávesy Ctrl+T. 

13. Kliknout pravým tlačítkem myši na obrázek/Uložit obrázek jako…/v dialogovém okně Uložit 

obrázek vybrat umístění, tlačítko Uložit. 

14. Tlačítko Centrum oblíbených položek (vlevo od záložek), nebo klávesy Ctrl+K. Pokud není 

řádek nabídek zobrazen, zobrazíte jej v nabídce Nástroje/Řádek nabídek. 

15. Nabídka Zobrazit/Zdrojový kód. Pozn. Pokud není nabídka zobrazena, zobrazit řádek nabídek 

viz bod 14. 

16. Nabídka Soubor/Otevřít (nebo Ctrl+O), tlačítko Procházet/v dialogovém okně Windows 

Internet Explorer najít soubor, tlačítko Otevřít. Pozn. Pokud není nabídka zobrazena, zobrazit 

řádek nabídek viz bod 14. 

17. Nabídka Nástroje/Možnosti internetu/záložka Obecné. 
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18. Pro aktualizaci tlačítko Aktualizovat (F5) vpravo od pole pro vepsání URL adresy webové 

stránky. Stavový řádek se nachází ve spodní části okna. 

19. Nabídka Zobrazit/Panel aplikace Explorer/Historie. 

20. Nabídka Nástroje/Možnosti internetu/záložka Obsah/Automatické dokončování/tlačítko 

Nastavení/Uživatelská jména a hesla na formulářích. 

21. Adresa http://stag.slu.cz/, nabídka Zobrazit/Kódování/Další/Západoevropské jazyky (ISO). 

Kódování češtiny nebude zobrazeno zcela správně. Vrátit nastavení obdobným způsobem na 

Středoevropské jazyky (Windows). Pozn. Nastavení kódování lze použít v případech, kdy se 

stránka v prohlížeči nezobrazuje korektně (většinou z důvodu špatného nastavení kódování 

ve zdroji stránky). 

 

Zpět na zadání 

http://stag.slu.cz/

